
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. tv. 37. §-a és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

tv. 87-90. §-a alapján  az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot 

adja ki: 

 

A költségvetési szerv 
 

1. Neve: Hunyadi Mátyás Általános Iskola Varsány 

 

2. Székhelye: 3178 Varsány, Szécsényi út l. 

 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:                                                                                   
                                                                      

               A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 

             26. §-a szerinti általános iskolai nevelés és oktatás tanköteles korú tanulók számára 

              

4. Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye: 

Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Varsány 

3178 Varsány, Szécsényi út 1. 

 

5. Alaptevékenysége:  

Alaptevékenységi szakágazat:  852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás 

                                                               kivételével)    
                                                                              
Szakfeladati rend : 

562913  Iskolai intézményi étkeztetés 

562917  Munkahelyi étkeztetés 

852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 

852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

              oktatása (1-4. évfolyam) 

              Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének 

              organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos 

              rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

              Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza 

              nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

              gyermekek, tanulók 

              Fejlesztő pedagógiai oktatás, nevelés 

              Képesség-kibontakoztató és tehetséggondozó szakkörök működtetése 

              Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 

              Logopédiai ellátás   

852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 

852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

              oktatása (5-8. évfolyam) 

Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének 

              organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos 

              rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 



              Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza 

              nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

              gyermekek, tanulók 

              Fejlesztő pedagógiai oktatás, nevelés 

              Képesség-kibontakoztató és tehetséggondozó szakkörök működtetése 

              Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 

              Logopédiai ellátás 

855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

856011  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia) 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 

 

6. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 

Nem folytat. 

 

7. Működési köre: Varsány község közigazgatási területe 

 

8. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  
             Varsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 3178 Varsány, Rákóczi út 1. 

 

9. Gazdálkodási besorolása:  

      Önállóan működő, gazdálkodási és számviteli feladatait Varsány Község  

      Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala végzi.  

 

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézményt egyszemélyi 

felelős igazgató vezeti, akit a képviselő-testület – nyilvános pályázat útján – a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra nevez ki. 

Az Igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízást, fegyelmi eljárás 

megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása, jutalmazás, kitüntetés tekintetében a 

képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. 

 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 

közalkalmazottakat foglalkoztat.  

 

12. Közoktatási törvény szerinti tartalmi elemek 
Alapító, fenntartó neve és címe: Varsány Község Önkormányzata 

                                                      3178 Varsány, Rákóczi út 1. 

      Az intézmény típusa: Általános Iskola 

       

      A feladatellátást szolgáló vagyon: 

      Ingatlanvagyon:  

- általános iskola  helyrajzi szám: 109,112 

            Ingóvagyon : az általános vagyonleltár szerint 

 

            A vagyon feletti rendelkezés joga: Varsány Község Önkormányzata 

             



 

            Maximális gyermek-, tanulólétszám: 

            Általános iskola: 1-3. évfolyamig: 26 fő/osztály 

                                          4. évfolyam:       27 fő/osztály 

                                          5-8. évfolyamig: 30 fő/osztály 

             Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása: 5-8.évfolyamig  10 fő/osztály (összevont) 

              

              Évfolyamok száma: 8   

 

                                           

Hatály: 2011. július 15. 

 

 

Záradék: 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola alapító okiratát Varsány Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 53/2011.(VII.14.) számú határozatával fogadta el 2011. július 15-i hatállyal. 

 

 

 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit                                                                          Bárány Erzsébet 

polgármester                                                                                             jegyző 


